Notulen MR vergadering 21 april 2021

DE MEIBOOM

Notulist: Birgit
1. Opening
2. Id commissie
Frouwkje sluit voor dit punt aan.
Een suggestie wordt genoemd om het stuk nog aan te vullen met de aanbevelingen van de
enquête. Een mooie aanvulling om ook de acties erbij te zetten. Frouwkje licht het schrijven nog
even toe, vertelt hoe de identiteitscommissie is geweest en waarom het nu afgerond kan worden.
De structuur zit er nu wel in en de school kan het nu zelf verder oppakken. Een aanbeveling is nog
om met regelmaat kleine groepjes kinderen in gesprek te laten gaan met betrekking tot dit
onderwerp, zoals het ganzenbord.
Actie Birgit en Jella, stuk Aafke inkorten en naar ouders sturen. Ook de inrichting van
levensbeschouwelijk onderwijs wordt erbij genoemd.
Jella brengt het bestuur op de hoogte van het voornemen van opheffing.
De MR stuurt een nog een officiële reactie op het schrijven van Wouter met de opmerkingen.
Willemieke maakt een opzet.
In de nieuwsbrief komen nu alleen de stukken van de MR en OR, de stukken van de
identiteitscommissie gaan nog een keer helemaal rond en de drie stukken worden besproken met
de ouders. (na de meivakantie, vorm nog onbekend)
Officieel moet het team ook nog op de hoogte gebracht worden van dit opheffingsstuk. Actie Jella
en Birgit
Vraag: hoe gaan de opheffing “vieren”? Wellicht tijdens het lustrum hier een moment voor kiezen.
De voorzitter bedankt Frouwkje voor haar toelichting en inzet met het verzoek dit door te geven
aan de commissie.
3. Vaststellen agenda
4 mei, iemand iets gehoord? Dit jaar geen gezamenlijke herdenking, voor jezelf herdenken. Wij
hebben geen uitnodiging gehad vanuit dorpsbelang. Dus we doen hier niets mee.
4. Notulen vorige vergadering van 13 januari 2021
- vaststellen
- zaken die niet op de agenda staan:
- De OR ideeën extra geld genereren; Birgit vraagt nog even na bij Marrit of hier al iets uitgekomen
is.
De notulen zijn verder vastgesteld.
5. Mededelingen Jella
Geen toevoegingen op de agenda.
6. Onderwijs in coronatijd/huidige lockdown
- stand van zaken
Maria vertelt over de afgelopen periode, druk bevonden, Fokalien met verlof, veel methodes uit
proberen, nu is alles weer wat rustiger.

- wat is het beeld o.a. na de toetsen en gedrag?
Verschillen in uitslagen toetsen zijn groter geworden. Bijvoorbeeld meten en meetkunde is wel
achtergebleven, omdat zulke lessen thuis moeilijk te realiseren waren. We zijn nu analyses aan het
maken en op basis daarvan zetten we extra mensen en methodes in. Qua gedrag moesten
sommige kinderen weer heel erg wennen.
- bijzonderheden
We hebben qua Corona erg veel geluk gehad tot nu toe, er zijn nog geen klassen in quarantaine
geweest.
Zodra we weten hoe we de extra gelden gaan inbrengen wordt dit in de MR besproken.
7. Inzetten zelftesten op school voor personeel
Over dit onderwerp is in het team gesproken en we hebben afgesproken dat je het kan gebruiken
om jezelf gerust te stellen. We gaan niet structureel testen als team.
8. Enquête ouderavond online
Hier is via de mail over gesproken. De oudergeleding vindt het wel belangrijk dat er zo’n avond
moet komen. De oudergeleding ziet dit ook als ouderbetrokkenheid. Jella oppert dat er ook veel
onlinebijeenkomsten zijn, waar mensen niet zo vrij met elkaar praten en dan kan het misschien
wat ongemakkelijk worden. Voorstel om er een online bijeenkomst van te maken waarin vragen
beantwoord worden. En daarin het jaarverslag van MR, de OR en de opheffing van de
identiteitscommissie bespreken.
Doorgesproken hoe een eventuele onlinebijeenkomst eruit zou kunnen zien. De vragen zouden
ook gebundeld kunnen worden en per mail beantwoord kunnen worden.
Er moet nog wel geantwoord worden op de enquête, en dat we schriftelijke wijze hierop gaan
reageren en dat we hopelijk in september weer een “gewone” op ouderavond georganiseerd kan
worden.
9. Schoolkamp 16, 17 en 18 juni
De vraag is gaan we wel of niet op schoolkamp naar het Kameleondorp. Zij garanderen dat het
Coronaproof kan. Op school mogen de groepen niet door elkaar, hoe doen we dit met het kamp.
We willen graag duidelijk aan de kinderen en de ouders geven.
Een voorstel van het team is om er een schoolreisje van te maken, met eigen groepen, met
misschien 1 ouder per groep erbij.
Geopperd wordt om groep 7 en 8 op kamp te gaan en de andere groepen een dagje. Het vervoer is
een punt. Kinderen mogen alleen door hun eigen ouders vervoerd worden.
We bespreken dit punt ook nog in het team en verder wachten we af wat er landelijk wel of niet
kan. Wordt vervolgd.
10. Onderwijskundige ontwikkelingen
We zijn bezig met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie, lastig omdat we niet op een andere
school kunnen kijken, desnoods schuiven we dit door naar ander schooljaar. We zijn ook bezig met
het leesonderwijs.
11. Formatie 2021-2022
- hoe is nieuwe wijze ervaren
In het team wel positief ervaren dat we meekonden denken en het is voor ons positief uitgevallen.
Volgend jaar kunnen we gelukkig weer in 4 groepen draaien. Alle leerkrachten blijven bij ons op
school. Met de preciese invulling zijn we nog bezig.

12. Extra geld genereren
- ouderbijdrage verhogen voor het bekostigen van AMV-lessen in groep 3 en 4. Deze lessen willen
we graag structureel aanbieden. Het gaat om 2,50 euro.
De MR is akkoord, dit moet nog en de OR besproken worden.
- potje MR geld dat over is gebruiken voor andere zaken voor school? Voor Lustrum?
MR is akkoord.
En een keer in de twee jaar kan er een sponsorloop of zo door de kinderen gelopen worden.
13. Rondje groepen
Over het algemeen gaat het rustig in de groepen.
Nog even kwam het punt ter sprake dat het fijn is dat alle ouders op de hoogte zijn van de dingen
die er spelen in een groep.
14. BSO
Volgende vergadering
15. peuters in de school
Volgende vergadering
13. Lustrum Meiboom
Froukje wil er wel in.
14. OMR
De voorzitter bespreekt de gang van zaken. Een opvallend punt was de jaarrekening, door corona
is de jaarrekening positief afgesloten.
De vraag van Jella schuift door naar volgende vergadering
15. Fusie Odyssee
- stand van zaken
De servicebureaus gaan samen in een gebouw.
16. Uitslag enquête schoolverlaters groep 8 schooljaar 2017/2018 en groep 8 schooljaar
2018/2019
Actie Jella: de uitslagen graag vooraf even sturen naar de MR
17. Sluiting
Volgende vergadering woensdag 16 juni 2021 als kamp niet doorgaat.
Notulist: Maria

